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 الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد وعلى الرسل واألنبياء أجمعين،

সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আুাহর জনয্ সালাত   সালাম  িিষত তহাক 

তাঁর  া�া   রাসুল মুহা�াদ এ ং সকল ন ী   রাসুলেদর উপর্ অতঃপর- 

এগেলা হেে কিতপয় ফােয়দা, আুাহ তাআলা আমােক তযগেলা িনেয় কেয়কিি পপৃা 

তলখার তা িফক দান কেরেছন এ ং যা আিম হািসল কেরিছ তাহিরর আশ শােমর 

শাি�র কারাগাের জুলুম   শ�তা শত আমােক  ি� কালীন সমেয়...্ আর এগলা 

হেে িকছু ইলিম ফােয়দা, ি চার-সািলশ   আমােক  ি� করার কারেুর সােথ 

এগেলার তকান সসকষ তনই্ তসগেলা ততা হেে ি�  ি িয়, যিদ �েয়াজন হয় তাহেল 

তসগেলা  তত   ি �ািরত আেলাচনা করা হে ...্  এখন আিম আমার  ুজুগষ-মুরুী 

  ি�য়তম  যিিেদর অনুেরাা   �তযাশার কারেু তস ি িেয় িনর তা অ ললন 

কেরিছ, কারু আিম তাঁেদর অনুেরাা   �তযাশােক �তযাখযান করেত পাির না্    
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২য় ফােয়দা 

আুাহর কসম! ি পদ   মিস েতর কারেু দা য়াতসমূহ 

পরািজত হে  না! 

�থম পে ষ আিম আুাহর মুজািহদ  া�ােদর উপর তাঁর মহান তনয়ামেতর  যাপাের 

আেলাচনা কেরিছলাম তয, িতিন তাঁেদরেক তাঁর  া�ােদর তথেক  াছাই কেরেছন এ ং 

তাঁেদরেক িজহােদর তনয়ামত দান কেরেছন্ ... সুতরাং িজহাদ হেে আুাহর মহান 

তনয়ামতসমূেহর একিি, যা �ারা আুাহ তাঁর  া�ােদর উপর অনু�হ কেরেছন্ যিদ  

এ পেথ রেয়েছ অেনক ি পদআপদ   দুঃখক�্ এ ং  া�া এই পেথ তাঁর শ�র   

দুশমনেদর পক তথেক অেনক মিস েতর স�ুখীন হে ্ আর এিা হেে মাখলুেকর 

 যাপাের আুাহর একিি সু াহ্ ...  

সুতরাং তয  যিি িনেজর জান, মাল   জ ান �ারা আুাহর �ীেনর সাহাযয করে , 

তাহেল অ শযই এই পেথ তাঁর উপর তসই ি পদআপদ আসে , যা তাঁর পূ ষ তষী 

আিলয়া   তনককারেদর উপর এেসিছল্ আুাহ সু হানাহ  য়াতায়ালা  েলন-  

 اْألُُموِر) َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصََّالةَ  َأِقمِ  بـَُنيَّ  (يَا

“(হজরত লুকমান আঃ  েলন) তহ  ৎস, নামায কােয়ম কর, সৎকােজ আেদশ দা , 

ম�কােজ িনেিা কর এ ং ি পদাপেদ স র কর্ িন�য় এিা সাহিসকতার কাজ”্ 

(সুরা লুকমান-১৭) 

এই  যাপাের ইমাম ই নুল কাইিয়যম রহ  েলন- 

 كان وأذاه سطوته تخاف من عند به تتكلم أن مثل المعارض شدة مع الحق قول الجهاد أفضل من كان (ولما
 ذلك من -عليه وسالمه اهللا صلوات- لنبينا وكان األوفر الحظ ذلك من -وسالمه عليهم اهللا صلوات- للرسل
 وأتمه) الجهاد أكمل

“আর তযেহতু উপলকসমূেহর কািানযতা সে   হক কথা  লা তাৃ িজহােদর অর�ুষি্ 

তযমন আপিন  ই  যিির স�ুেখ হক কথা  লে ন, যার অতযাচার   হমিকর �য় 
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করে ন্ আর ন ী   রাসুলেদর (আঃ) জী েন এই অিাক তসৗ�াগয ানকারী ই াদত 

আেছ্ এ ং আমােদর ন ী সালাুাহ আলাইিহ  য়াসাুােমর জী েন  অিাক পূুষ 

িজহাদ রেয়েছ”্  

সুতরাং দা য়াত   িজহােদর ৈসিনকেদর উপর তাঁেদর শ�, ি েরাাী   �িতপকেদর 

পক তথেক তয মিস ত   তপেরশািন এেস থােক, তা �কপ ত পেক দা য়াত   

িজহােদর পিথকেদর জনয একিি পােথয়্ যা তাঁেদর দূরদিশষতা   অি�ভতা  পিব 

কের্ সুতরাং তা  ড় একিি তখদমত হে ্ দাঈেদর ি েরাাীরা তা তপশ কের থােক্ 

এ ং তারা  ুেঝ না্ তযমনিি অেনক আছাের এেসেছ... 

 )..تجربة  ال حكيم إال ذو(

“অি�ভতা ছাড়া তকান হািকম তনই”্ 

সুতরাং তয মিস তগেলা দাঈ   মুজািহদেদর উপর এেস পিতত হয়, তা তাঁেদর 

শ�েদর দু ষলতা, তােদর দিলল   অশািরর দু ষলতা এ ং তাঁেদর মুেখামুিখ হ য়ার 

কমতা না থাকা �কাশ কের তদয়্ ... সুতরাং তারা াারুার আায় তনয় তয, তাঁেদর 

দা য়াতেক দমন করে , িজহােদর পথ তথেক তাঁেদরেক হিিেয় িদে ্ সুতরাং তখন 

ি িয়গেলা তারা তযমনিি কামনা কের, তার ি পরীত হেয় যায়্ ফেল জাদু জাদুকারীর 

উপর এেস পড়ে ্ ক� তনয়ামেত রপারিরত হে ্ এ ং কারাগার   িন ষাসন অথ া 

অনযানয ি িেয়র দুঃখক�  দান   তনয়ামত হেয় রপারিরত হে ্ 

সুতরাং তয াারনা কের তয সেতযর দা য়াতসমূহ মিস েতর কারেু পরািজত হে , 

তারা দা য়াত দাঈেদর ইিতহােসর  যাপাের মূখষ   ক না ি লাসী্ 

আুাহর কসম! মিস েতর কারেু দা য়াতসমূহ কখেনা পরািজত হে  না্ ... এ ং 

ইিতহােসর এর ইনসাফপূুষ দপ�ার রেয়েছ্  

এখােন আিম শাইখ আ ু মুসআ  যারকাি  রহ.   শাইখ আ ু মুহা�াদ মাকিদিস 

দাঃ াঃ এর সে� যা ঘেিিছল, তস  যাপাের আেলাচনা করেত চাই্ গত শতাাীর তশি 

দশেকর শরর  ছরগেলােত জডষােনর তাগত তাঁেদর দা য়াতেক দমন করেত চাইেলা্ 
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এ ং তাঁেদরেক  ি� করেলা   তাঁেদর উপর কিান শাি�র িনেদষশ িদল্ অতঃপর 

আুাহর ফজেল তাঁেদর চ�ার তাঁেদর উপর-ই পিতত হল্ অতঃপর তাঁেদর দা য়াত 

  মানহাজ কারাগার   ি চারস�াগেলার  াইের  খু  �শ��াে  ছিড়েয় পড়েলা্ 

স� ত তাঁেদর াারুােত  িছলনা তয এ�াে  ছিড়েয় পড়ে ্ ... সুতরাং আুাহর 

ফজেল তাঁেদর দা য়াত ি ি�  �াের ি শাল িনদশষন  িহেসে  তদখা িদল্    

এই  যাপাের আমােদর শাখ মাকিদিস হািফজাহুাহ  েলন-  

آماليا بمحبطٍ  ليس والسجن...  همتي لي بموهن ليس والقيد  

بواكيا عليه ما لدينٍ  وابكي...  دمعةً  لحبسي تبكي ال أمّ  يا  

حياتيا نذرت قد لربي وأنا...  مذلةٍ  حياة من خير فالسجن  

عاتيا يُعربد سوطاً  أشتكي أو...  لقمةٍ  في رغبةً  أركعُ  لست أنا  

أكفانيا معجالً  ليس والقيد...  ضّمني إن بضائري ليس فالسجن  

أنواريا بمطفئ ليس والقيد...  دعوتي لي بحابسٍ  ليس والسجن  

“ ি�� আমার িহ�তেক অপমানকারী নয়... এ ং কারাগার আমার আশা    �েক 

আ বকারী নয়্ 

তহ আমার মা! আমার জনয এক তফািঁা অঅ  � ািহত করে ন না!... এ ং  ই �ীেনর 

জনয ��ন করন, যার তকান তকান ��নকারী তনই্ 

সুতরাং লা�নার জী ন তথেক কারাগার-ই উ�ম্ ... এ ং আিম আমার জী নেক 

আমার রে র জনয উৎসগষ কের িদেয়িছ্ 

আিম এক তলাকমা �ােসর জনয আমার  �েক নতজানু করে া না... অথ া অতযাচারী 

আমার উপর তয অতযাচার কেরেছ, তস  যাপাের আিম অি�েযাগ করে া না্ 

সুতরাং কারাগার আমার কিত করেত পারে না, যিদ  আিম কারাগাের িনিক্ হয়... 

এ ং  ি�� আমার কাফনেক �রাি�ত করেত পারে  না্ 
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এ ং কারাগার আমার দা য়াতেক  ি� করেত পারে  না্ ... এ ং  ি�� আমার 

আেলাগেলােক িন�ষািপত করেত পারে  না”্ 

এমিন�াে  যখন িমসেরর তাগত জামাল আাুন নােসর আমােদর যুেগ শরীয়েতর 

হািকিময়েতর (ি াান �ুয়েনর অিাকার একমা� আুাহ তাআলার্) তয দা য়াত 

সাইেয়দ কুতু  শহীদ �চার করিছেলন, তা  � কের িদেত চাইেলা, এ ং সাইেয়দ 

কুতু  শহীদ রহ.তক  ি� করেলা   তাঁর দা য়াত িনেয় দরকিাকিি করার তচ�া 

করেলা - িতিন �তযাখযান করেলন্ নােসর তাঁেক ফাঁিস িদল, তযন তাঁর দা য়াত   

িফিকরেক িনিিব করা যায়্ িক� যখন তস এমনিি করেলা, তখন আুাহর ফজেল 

পপিথ ীর িদক-িদগের এই দা য়াত ছিড়েয় পড়েলা্ আাুন নােসের চ�ার তার উপর-

ই অি�শাপ হেয় পিতত হল, এ ং এিা তার পক তথেক সাইেয়দ কুতুে র দা য়ােতর 

জনয অেনক  ড় একিি তখদমত হেয় তদখা িদল্ 

সাইেয়দ কুতুে র একিি কথা নকল করা হয়, যা িতিন তাঁর তমহনেতর  যাপাের 

 েলিছেলন্ যখন তাঁর কােছ িতিন তযন উজর তপশ কেরন, তার দা ী করা হেয়িছল, 

তাহেল তাঁেক কমা অের তদ য়া হে ্ তখন িতিন তাঁর রিতহািসক কথািি 

 েলিছেলন্ 

 لن أعتذر عن العمل مع اهللا

“আিম আুাহর �ীেনর জনয তয কাজ কের যািে, তস  যাপাের তকান  জর কখেনাই 

তপশ করে া না”্ এ ং শহীদ রহ. তাঁর দা য়ােত অি চল রইেলন্ এমনিক িতিন যা 

তামা া করেতন ি ইজিনুাহ তা লা� করেলন্ এ ং আুাহর ফজেল তাঁর দা য়াত   

িফিকর ছিড়েয় পড়েলা্ 

এমিন�াে  শাইখুল ইসলাম ই েন তাইিময়াহ রহ. তক যখন তাঁর �িতপক কারাগাের 

 ি� করেলা্ তখন কারাগার তাঁর রে র সােথ িনি ড় সসেকষর কারু হল্ এ ং 

কারাগার তথেক তাঁর দা য়াত ছিড়েয় পড়েলা্ সুতরাং এই  যাপাের িতিন তয 

 াকযগেলা  েলিছেলন, তা যুগ তথেক যুগারের মুখ তথেক মুেখ আেলাচনা হেত 

লাগেলা্  
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 شهادة وقتلي ، خلوة حبسي أنا ، تفارقني ال معي فهي ، صدري في وبستاني جنتي أنا بي؟ أعدائي يصنع ماذا((

))سياحة بلدي من وإخراجي ،  

“আমার শ� আমার িক-ই  া করে ? আমার জা াত   আমার  ািগচা ততা আমার 

 ুেক্ আর তা আমার সােথই রেয়েছ, তুিম আমােক তা তথেক পপথক করেত পারে  

না্ আমার  ি�� হেে রে র সােথ আমার একাকী িনি ড় সসকষ্ আর আমার হতযা 

হেে আমার শাহাদাত এ ং আমােক আমার �ূখ� তথেক  িহ�ার করািা হেে আমার 

�মু”্ 

শাইখ রহ. অি চল রইেলন্ এমনিক কারাগাের ৈাযষশীল   সংযমী অ বায় মপতুয  রু 

করেলন্ এ ং ইিতহাস সাকী, তাঁর মপতুযর পর তাঁর অনুসারী অসংখয হেয়িছল্    

এ ং এই তয ইমাম শােফঈ রহ. এর ছা� ইমাম  ুয়াইিত রহ. তক তাঁর �িতপক তাঁেক 

 ি� করেত চাইেলা্ যােত িতিন তােদর খলেক কুরআেনর ি দআত   পথ��তার 

 যাপাের একমত তহান্ তখন িতিন তাঁর রিতহািসক উিিিি  েলেছন- 

حديدهم) في قوم الشأن هذا في مات قد أنه يعلمون قوم بعدي من يأتي حتى هذا حديدي في ألموتن (فواهللا   

“সুতরাং আুাহর কসম! আিম অ শযই এই তর ািরর িনেচ মপতুয রু করে া্ এমনিক 

আমার পর একিি জািত আসে , যারা জানে  তয এই ত�কাপেি তস মপতুয  রু 

কেরেছ, যােদর তর ািরর িনেচ জািত িছল”্ 

শাইখ রহ. সু াহর উপর অিল থাকেলন্ এমনিক িতিন কারাগােরই মপতুয  রু 

করেলন্ সুতরাং িতিন তাঁর পেড় শতাাী তথেক শতাাী আহলুস সু াহর ইমাম হেয় 

আেছন্  

ইিতহাস এই ারেনর উপমা   ঘিনা লী �ারা �রা, যা আমােদর জনয এই কথা সা য� 

কের তয, সেতযর দা য়াতসমূহ মিস েতর কারেু পরািজত হয় না্ চাই যত কুিিল 

চ�ার   িড়যত �িতপক করক না তকন! সুতরাং তােদর এই চ�ার   কূিেকৗশল 

সামিয়ক িকছু কিত করেল  তা হেে তগাপন তনয়ামত   উপহার, তযখােনই থাকুক না 

তকন তাঁর িনদশষন �কাশ পাে ই্ 
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সুতরাং তয দাঈ তাঁর দা য়ােতর সতযতা   মানহােজর ি শবতার উপর ি িাস 

তরেখেছন, তস তযন এই দা য়ােতর কারেু তয মিস ত   ি পদআপদ আেস, তা সেয় 

যায়্ আর তস জােন তয সেতযর দা য়াতসমূহ মিস েতর কারেু পরািজত হয়না্ ... 

সুতরাং যখন আমরা এই সতয দা য়াতসমূেহর তকান অনুসারীেক তদখে া তয, তস 

দা য়ােতর কারেু আসা মিস তেক �িতহত কেরেছ এ ং তাঁর মানহাজ তথেক ি চুযত 

হেয়েছ্ তাহেল আমরা জানে া তয, সমসযা তার মোয রেয়েছ তার দা য়ােতর মােঝ 

নয়্ আগামী পে ষ আমরা তা  � করে া ি ইজিনুাহ্   

তহ আুাহ! আপিন �ীেনর জনয আমােদরেক িজ�া রাখুন! আপনােদর পেথ 

আমােদরেক মরু িদন! 

 

 

িলেখেছন- 

শাইখ ডঃ সািম আল উরাইিদ- আ ু মাহমুদ আশ শামী হািফজাহুাহ 

রি উল আউয়াল ১৪৩৯ িহজির 

হাইআত তাহিরর আশ শােমর কারাগার্  


